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مدلسازیسوءاستفادةبرخیپزشکانازاعتمادبیماربااستفادهاززنجیرة

مارکوفوراهبردZD
علیبحرینی،1مجیداسحاقیگرجی،*2علیغفاری 2
 .9دانشجوی دکتری ریاضیات محض ،دانشگاه سمنان
 .2استاد گروه ریاضی آمار ،دانشگاه سمنان
(تاریخ دریافت ،17/99/ 95 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،18/34/93 :تاریخ تصویب)18/34/20 :

چکیده
در مطالعۀ پیشرو ،سوءاستفادۀ برخی پزشکان از اعتماد بیماران خود برای بهدستآوردن منافع اقتصادی بیشتر بهکمك راهبرد دترمینان صففر و زنجیفرۀ
مارکوف بررسی شده است .هنگامی که شخصی به پزشك مراجعه میکند ،باید به او اعتماد کند و توصفیههفایش را جفدی بگیفرد؛ بنفابراین اگفر بیمفاری
صعبالعالج باشد ،راه برای سوءاستفادۀ بیشتر باز خواهد بود و اگر پزشك چنین هدفی را دنبال کند ،برای کسب موفقیفت بیشفتر خفود ،حتفی بفا ایجفاد
ترس از وخیمشدن بیماری ،برای کسب اعتماد بیشتر بیمار و درمان وی تالش میکند و با استفاده از ترفندهایی بیمار را مجبور به ادامفۀ درمفان بفا خفود
میکند؛ البته در ادامۀ درمان آزمایشهای غیرضروری و حتی عمل جراحی غیرضروری را در دستور کار خود قفرار مفیدهفد .بفهمنظفور مفدلسفازی ایفن
مسئله ،از راهبردی به نام دترمینان صفر برای بازیهای تکراری استفاده میکنیم .این راهبرد به پزشك کمك میکند با بهکفارگیری رابطفۀ خطفی میفان
پیامدهای خود و پیامدهای حریف (بیمار) ،پیامد و عایدی حریف (بیمار) را یكجانبه درنظر بگیرد تا حریف (بیمار) راهبردی مطلوب را برای کسفب سفود
بیشتر پزشك انتخاب کند.
واژههاي کلیدي :راهبرد دترمینان صفر ،زنجیرۀ مارکوف ،نظریۀ بازی.

فهرست عالئم و اختصارات
c
d
P,Q,R,T
xy, yx
p
q
M
VT
(Adj
γ، β،α

عمل همکاری بازیکن
عمل عدم همکاری بازیکن
مقدار عایدی بازیکن
راهبرد ترکیبی همکاری یا عدم همکاری در هر مرحلفه
بهکمك دو بازیکن
بردار احتمال انتخاب عمل همکاری در راهبرد ترکیبفی
در مرحلۀ دوم توسط x
بردار احتمال انتخاب عمل همکاری در راهبرد ترکیبفی
در مرحلۀ دوم توسط y
ماتریس مارکوف
ترانهادۀ بردار ویژۀ V
ماتریس الحاقی
اعدادی حقیقی

مقدمه
پزشکان یکی از مهمترین اقشار جامعه هستند ،اما متأسفانه
بهدلیل رفتار نادرست برخی پزشکان ،انسانیت رنف باختفه
است .زمانی که پزشك با ظاهری عفالی ،امفا بفاننی بفد بفا
بیمار مواجفه مفی شفود ،منصففتفرین تصفورات نیفز دچفار
*نویسنده مسئول

محدودیت می شوند .زمانی که بیماری برای درمان بیمفاری
خود به پزشك مراجعه میکنفد ،متأسففانه برخفی پزشفکان
به جای پرداختن به سوگندنامۀ پزشکی خود و درمان هرچه
بهتر بیمار به سودجویی و اهداف اقتصفادی مفی اندیشفند و
عالوهبر تحمیل هزینههای سنگین به بیمار و نظفام سفالمت
کشور ،بر بیاعتمادی مردم به جامعفۀ پزشفکی مفیافزاینفد.
اعتماد مؤلفۀ اصلی در رابطۀ پزشك و بیمفار اسفت و مفردم
نیز همواره بر آن تأکید دارند .سند راهبردی اخالق پزشکی
کشور ،کاهش اعتماد مردم بفه جامعفۀ پزشفکی را تهدیفدی
بزرگ قلمفداد مفی کننفد .عفده ای اعتمفاد را از مؤلففه هفای
سالمت کامل می دانند و آن را عامل موفقیت درمان به ِشمار
می آورند و با افزایش روزاففزون هزینفه هفای درمفان ،جفای
خالی اعتماد را گوشزد میکننفد .همچنفین بفا وجفود نیفاز
روزافزون بیمفاران بفه اعتمفاد و اخفالق اعتمفادآفرین ،نفر
اعتماد در رابطۀ پزشك و بیمار در حفال کفاهش اسفت .بفه
گفتففۀ باربففارا میسففتزال ،مؤلففف کتففاب «اعتمففاد در جوامففع
مدرن» اعتماد سه کفارکرد دارد :زنفدگی اجتمفاعی را قابفل
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پیشبینیتر میکند ،جامعه را بهوجود مفیآورد و همکفاری
مردم را با هم سادهتر می کند .اعتمادی که ففرد آزادانفه بفه
دوستان ،خانواده و عزیزان ارائه میدهد ،پیشرفت در زندگی
را سادهتر میکند .جوامع بر مبنای اعتماد ساخته شدهانفد و
زمانی که این اعتماد از بین برود ،سقوط مفیکننفد ].[9 ،2
این رفتار نادرست پزشك با بیمار مراجعهکننده ،سبب ایجاد
بازی میان پزشك و بیمار میِشود که این بازی را مفیتفوان
اخاذی مدرن نامید .این موضوع را مفی تفوان بفا اسفتفاده از
نظریۀ بازیهای تکراری بررسی کفرد .ایفن نظریفه ،بفهویفژه
بازی تکراری معمای دو زندانی برای مطالعفه و مفدلسفازی
رفتار متقابل در حوزههای زیفادی ماننفد سیاسفت ،اقتصفاد،
زیست شناسی و معضالت اجتماعی به نور گسفترده کفاربرد
دارد .این موضوع را اولین بار مریل فلود و ملفوین درشفر در
سال  9153مطرح کردند .در سال  ،9112آلبرت دابلیوتفاکر
این مسئله را به عنوان معضلی رسمی در اقتصفاد بفا عنفوان
معمای زندانیها چاپ کرد .این بازی بهصورت سنتی شفامل
توالیای است که در آن دو بازیکن همزمان عمل میکنند و
براسففاس نتیجففۀ تعامففل و برخففورد یففك مرحلففۀ قبففل
تصففمیمگیففری مففیکننففد و شففامل دو سففناریوی انتخففاب
همکاری ( )cیا عدم همکاری ( )dدر هر دور بازی است کفه
نقش مهمی در روابط متقابل دارد ].[3-0
هر معامله میان دو فرد که بفرای نفرفین معاملفه سفود
داشته باشد ،اما منفافع آنهفا روی یکفی از اجفزای معاملفه
بهنوعی متضاد باشد ،معرف وضعیت چانه زنفی خواهفد بفود.
به نورکلی وضعیت چانه زنی وضفعیتی اسفت کفه دو نفرف
معامله (دو بازیکن) انگیزۀ مشترکی برای همکاری دارند ،اما
ترجیحات متضادی درمورد شکل گیری این همکاری دارنفد.
درواقع بازیکنان متقابالً از توافق روی یکی از نتفای ممکفن
معامله ،نسبت به عدم توافق سود میبرنفد ،امفا انگیفزههفای
آنها روی مجموعۀ خروجیهفای امکفانپفییر ایفن معاملفه
متضاد اسفت ] .[7-1چانفه زنفی بفه نفور معمفول فراینفدی
زمان بر است که در آن نفرفین پیشفنهادهایی بفه یکفدیگر
میدهنفد و درمفورد پفییرش پیشفنهاد همتفای خفود فکفر
می کنند .اگر بازیکنان انالعاتی در اختیار داشته باشند کفه
به آنها در رسیدن به توافق کمك کند ،توافق آنها حاصفل
چانهزنی نیست و از محدودۀ نظریۀ چانهزنی خارج میشفود.
در این حالت ممکن اسفت یکفی از بازیکنفان از راهبفرد بفا
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دترمینفان صفففر اسفتفاده کنففد .پفس از گیشففت دهفههففا و
مطالعات زیاد در زمینۀ بازیهای تکفراری ،بفرای اولفینبفار
ویلیام پرس و فریمن دایسون کالسی جدیفد از راهبردهفا را
به نام راهبرد دترمینان صفر برای بازیهای تکفراری مطفرح
کردند .با توجه به استفاده از این راهبرد در بفازی تکفراری،
یفك بفازیکن مفیتوانفد بفا اسفتفاده از رابطفۀ خطفی میفان
پیامدهای خود و پیامدهای حریف ،پیامد و عایدی حریف را
یكجانبه درنظر بگیرد تفا حریفف راهبفرد مطلفوب را بفرای
کسب سود بیشتر بازیکن انتخاب کند .آنها ثابت کردند اگر
یك بازی ثابت ،تکرار شود ،بفازیکن بفا کوتفاهتفرین حافظفه
می تواند قانون بازی را تنظیم کند؛ اگرچه حافظۀ بلندمفدت
میتواند به تعامل و همکاری بیشتر منجر شفود .بفه عبفارت
دیگر ،راهبرد دترمینان صفر در حوزۀ بازیهفای دونففره بفه
فرد اجازه میدهد عایدی حریف را یكجانبه تعیین کند یفا
حریف را مجبور کند سفهم نفابرابر عایفدی را بپفییرد .یفك
بازیکن نیز می تواند با استفاده از این راهبرد بهمنظور کسب
عایدی مضاعف سوءاستفاده کند؛ بنابراین راهبرد دترمینفان
صفر ،ارائۀ بازیکن با یك کنترل یفك جانبفه قفوی در بفازی
است ].[93-93
متأسفففانه تصففورات اشففتباه بیمففاران از نحففوۀ درمففان
پزشکان مشهور و سرشناس سبب شده است مطفب برخفی
چهره های پزشکی همواره شلوغ و همراه با صفهای نوالنی
بیماران باشد .برخی پزشکان از ایفن وضفعیت سوءاسفتفاده
میکنند و پزشك جایگزین خود و دسفتیار را بفرای درمفان
بیماران بهکفار مفیگیرنفد (بفهکفارگیری پزشفکان جفوان و
کمتجربه) .برخی بیماریها زمان درمان نفوالنی یفا هزینفۀ
درمان بسیاری دارند؛ مانند انواع سرنانها ،آتروففی سفتون
فقرات ( ،)SMAنارسایی قلبی ،نازایی و غیره .درمان هریك
از این بیماریها ،زمینۀ مساعد بفرای سوءاسفتفاده پزشفکان
غیرمتعهد است .باید توجه داشت که هر جفا کسفب پفول و
منفعت مالی مطرح باشد ،امکان تخلفف و سوءاسفتفاده نیفز
وجود دارد .بدون اهانت به فرد حقیقی یفا حقفوقی و ضفمن
احتففرام بففه تففكتففك پزشففکان زحمففتکففش و فففداکار،
رعایتنکفردن اخفالق از سفوی برخفی پزشفکان بفهمنظفور
سوءاستفاده از درمان بیماری یك ففرد بفرای کسفب منفافع
مالی بیشتر ،سبب بیاعتمادی میشود .با توجه به مطالعفات
می توان گفت تاکنون این موضوع از دیدگاه نظریۀ بفازیهفا

مدلسازی سوءاستفادۀ برخی پزشکان از اعتماد بیمار با استفاده از...

بررسی نشده است .در ایفن مقالفه ،تعامفل میفان پزشفك و
بیماری که به او مراجعه کفرده اسفت ،بفا اسفتفاده از بفازی
تکراری معمای دو زندانی بر مبنای راهبرد دترمینان صفر و
زنجیرۀ مارکوف در دو مرحلۀ جداگانه بررسفی شفده اسفت.
سپس حالتهای مختلف بازی میان پزشفك و بیمفار بفرای
کسب عایدی بیشتر پزشك از بیمار آمده است.
توصیفمدلدرنظرگرفتهشدهبرایبازی

در این بخش معفادالت حفاکم بفر راهبفرد دترمینفان صففر
( )ZDو زنجیرۀ مارکوف بر مبنای بازی تکراری معمفای دو
زندانی ارائه شده است .سپس براساس آن بازی میان پزشك
و بیمار برای سوءاستفاده از بیمار در جهفت کسفب منفعفت
مالی بیشفتر نراحفی و احتمفاالت و پیامفدهای آن تشفری
شده است .جدول  ،9ماتریس عایدی بفازی معمفای زنفدانی
نشان را میدهد ].[92
جدول.1بازیمعمایزندانی
بازیکن اول
d

c

وضعیت

)(S,T

)(R,R

c

)(P,P

)(T,S

d

اعضای بازی

بازیکن دوم
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 0ارائففه مففیشففود .بففرای راهبففرد در مقابففل راهبففرد
شبیهسازی حرکت بهکمك حرکت الزم نیست.
()5
) yx  (cc, cd , dc, dd
()0
) q  (q1 , q2 , q3 , q4
یك بازی تکفرار معمفوالً بفا زنجیفرۀ مفارکوف مشفخ
میشود که در آن ثابتها نتای هفر مرحلفۀ بفازی هسفتند.
انتقال ثابت از زنجیرۀ مفارکوف بفا راهبفرد  pو  qمشفخ
می شود .ماتریس انتقال مارکوف به صورت ماتریس ارائه شده
در رابطۀ  7تعریف میشود ]:[92
()7
(1  p1 )(1  q1 ) 
(1  p2 )(1  q2 ) 
(1  p3 )(1  q3 ) 

(1  p4 )(1  q4 ) 

p1 (1  q1 ) (1  p1 )q1
p2 (1  q2 ) (1  p2 )q2
p3 (1  q3 ) (1  p3 )q3
p4 (1  q4 ) (1  p4 )q4

 p1q1
p q
M ( p, q )   2 2
 p3q3

 p4 q4

 Mمقدار ویژۀ یك را دارد؛ بنابراین ماتریس ارائهشده در
رابطۀ  8منفرد و دترمینان آن صفر است.
()8
M  M  I
بردار ویژۀ  Vماتریس مارکوف یا هر بفردار متناسفب بفا
آن ،در رابطۀ  1مشاهده میشود .با توجه به رابطفۀ  93نیفز
با  Vمتناسب است.
هر سطر از ماتریس الحاقی
()1
V T M   0 or V T M  V T
adj (M ).M   det(M ) I  0

 cنشففاندهنففدۀ همکففاری بففازیکن و  dبیففانکننففدۀ
همکاری نکردن است .بازی باید پاسخگوی دو نامعادله باشد.
نامعادلۀ ارائهشده در رابطۀ  9تضفمین مفیکنفد کفه تعفادل
بازی ،نقض همکاری متقابل است .همچنین رابطۀ  2یعنفی
همکاری متقابل ،بهترین نتیجه را ایجاد میکند.
()9
T RS P
()2
2R  T  S
در هر بازی تکرار نتفای از هفر مرحلفۀ بفازی مفیتوانفد
بهصورت رابطۀ  3ارائه شود xy .راهبردی ترکیبی بفهشفمار
میآید و احتمال همکاری  xدر مرحلۀ بعد یك بفردار اسفت
که بهصورت رابطۀ  4ارائه میشود.
()3
) xy  (cc, cd , dc, dd
()4
) p  ( p1 , p2 , p3 , p4
به همین ترتیب راهبرد  yxکه بفا رابطفۀ  5ارائفه شفده
است نیفز راهبفردی ترکیبفی محسفوب مفیشفود .احتمفال
همکاری  yدر مرحلۀ بعد یك بردار است که بهصورت رابطۀ

()93
دترمینان ماتریس با اضافهکردن ستون اول به ستون
دوم و سوم تغییر نمیکند .نتیجۀ ایفن تغییفرات بفهصفورت
ضففرب یففك بففردار چهارتففایی دلخففواه  fدر بففردار ویففژۀ V
ماتریس مارکوف و به فرم ماتریس ارائفهشفده در رابطفۀ 99
است.
است که  Dدترمینان ماتریس
()99
f1
f 2 
f 3

f 4

1  q1
q3

1  p1
1  p 2

1  q 2
q4

p3
p4

 1  p1q1
 pq
2 2
V .f  D ( p , q , f )  det 
 p 3q 3

 p 4q 4

آن است کفه سفتون دوم
نکته مهم رابطۀ  99برای
تحت کنترل  xو سفتون سفوم تحفت کنتفرل  yاسفت کفه
بهترتیب بهصورت روابط  92و  93است.
()92
) p  (1  p1 , 1  p2 , p3 , p4
()93
) q  (1  q1 , q3 , 1  q2 , q4
بردار عایدی بازیکن  xو  yبهترتیب بهصورت روابفط 94
و  95اسففت کففه در حالففت ثابففت عایففدی آنهففا بففهترتیففب
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بهصورت رابطۀ  90و  97است.
)S y  ( R, T , S , P
()94
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از روابط  90و  97میتوان رابطۀ  98را نتیجهگیری کرد
که برداری با همه مؤلفههای  9است x .و  yامکفان انتخفاب
راهبردی یك جانبه دارند ،اگر  xراهبفردی را کفه در رابطفۀ
 91صدق میکند ،یا  yراهبردی را که در رابطفۀ  23صفدق
میکند انتخاب کند ،دترمینان صفر میشود؛ بنابراین رابطفۀ
خطی بهصورت رابطۀ  29بین هر دو عایدی و برقفرار
است .چنین راهبردهایی را دترمینان صفر ( )ZDمینامند.
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()98
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یکی از ویژگیهای راهبرد  ZDآن است که  xمفیتوانفد
عایدی  yرا تعیین کند .بدینمنظور  xتنها بفه یفك راهبفرد
در رابطفۀ  29برقفرار شفود و بفه
ثابت نیاز دارد که
عبارت دیگر بهصورت رابطۀ  22باشد .در این حالفت روابفط
 23و  24برقرار میشوند و عایفدی  yبفهصفورت رابطفۀ 25
است.
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مدلسازیبازیمیانپزشکوبیمار 

بهمنظور مدلسازی بازی میان پزشك و بیمار ،مراجعه مکرر
یك فرد (مشکوک به بیماری صعبالعالج) را در قالفب یفك
بازی ثابت تکراری بین بیمار خفوب یفا بیمفار بفد و پزشفك
خوب یا پزشك بد بررسی میشود .منظور از پزشك خفوب،
پزشکی است که در عمل به سوگندنامه پزشکی خود متعهد
باشد و پزشك بد ،پزشکی است که خوب نباشفد .همچنفین
بیمار خوب ،بیماری است که به همفۀ توصفیههفای پزشفك
عمففل نمففوده و دسففتمزد وی را بففدون کمتففرین تففأخیری
پرداخت مینماید (دستمزد پزشکی که بیمار را بفا دفترچفه
بیمه پییرش مفینمایفد از نفرف سفازمان بیمفه بفا تفأخیر
پرداخت میشود).
اولین مرحلۀ بازی مراجعه بیمار به پزشك اسفت .در ایفن
مرحله ،پزشفك بفهمنظفور کسفب انالعفات بیشفتر از بیمفار
انالعاتی از قبیل نوع بیماری ،پیشرفت بیماری ،روحیۀ بیمفار
و ...را از وی میپرسد (ضمن گوشدادن به توضیحات بیمفار و
انجامدادن معاینههای معمول) .پزشك آزمایشهفایی را بفرای
بیمار تجویز میکند که بیشتر پزشکان ،آزمایشگاه مفورد نظفر
خود را به بیمار معرفی میکنند .باید توجه داشت که ممکفن
است پزشك با آزمایشگاه مورد نظر قفرارداد همکفاری داشفته
باشد که براساس آن درصدی از مبلغ دریافتشده از بیمفار از
سوی آزمایشگاه به پزشك داده میشود؛ البته در ایفن حالفت،
پزشك بفد مفوارد مفورد آزمفایش را بفیشازحفد الزم تجفویز
میکند تا عایدی بیشتری کسب کند .ماتریس عایفدی بفازی
پزشك و آزمایشگاه بهصورت جدول  2است.
جدول.2ماتریساولینمرحلةبازیپزشکوبیمار
آزمایشگاه
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 .اگر به  9و به
مشاهده میشود که
صفر نزدیك باشد ،به  9و به صفر نزدیك خواهد بفود
که نشاندهندۀ کنتفرل قفوی  xروی عایفدی  yاسفت و در
حالت تکرار میتواند مسیر تکاملی برای  yرا هدایت کند.
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() 3 ،5
() 3 ،3

() 9 ،4
() 3 ،3

همکاری
عدم همکاری

اعضاي بازي
پزشك

درواقع ،پزشك همزمان با ویزیت بیمفار ،بفازیهفایی بفا
آزمایشگاه ،رادیولوژی و داروخانه و غیره دارد .هریك از ایفن
بازیها تا زمانی تکرار مفیشفوند کفه عایفدی پزشفك صففر
نشود .همچنین در صورت افتتاح آزمایشگاه ،رادیولفوژی یفا
داروخانۀ جدید ،اگر عایدی پزشك با تعویض هریفك از ایفن
هم بازیها بیشتر شود ،حتماً چنین کاری را انجام میدهفد.

مدلسازی سوءاستفادۀ برخی پزشکان از اعتماد بیمار با استفاده از...

حال برای اینکه عایدی پزشك افزایشی باشد ،باید از نریفق
سیگنالهایی که ارسال میکند ،به جیب بیمفاران بیشفتری
بپردازد .چنین سیگنال هایی مفی توانفد بفا شفرکت در یفك
برنامۀ تلویزیونی یا ساخت کلیپ و انتشار آن در شبکههفای
اجتماعی یا ایجاد سایت اینترنتی و ...باشد.
دومین مرحله بازی اینگونه است که پزشك خوب پس
از بررسی نتیجۀ آزمایشها ،درمان واقعی را شروع میکنفد،
اما پزشك بفد ،بفرای کسفب عایفدی بیشفتر نفوع درمفان را
انتخاب میکند .در جدول  ،3ماتریس عایدی پزشك خفوب
یا بد در مواجهه با بیمار خوب یا بد آمده است.
جدول.3ماتریسدومینمرحلةبازیپزشکوبیمار
بیمار
بد

خوب

وضعیت

()3/5 ،3/5
()2،2

() 3 ،3
() 4 ،9

خوب
بد

اعضاي بازي
پزشك

عایدی پزشك بد در مقابل بیمار خوب یفا بفد براسفاس
جدول  3معلوم است ،اما پزشك بد با ظاهر خوب بهگونهای
است که با ندادن انالعات درست به بیمار یا حتی بفا دادن
انالعات نادرست ،ضمن جلفب اعتمفاد حفداک ری بیمفار و
تشویق به ادامفۀ درمفان ،خفود را پزشفکی ففداکار و نگفران
سالمتی و بهبودی بیمار نشان میدهفد تفا عایفدی خفود را
بدون توجه به عایدی بیمار و با بهکارگیری راهبرد دترمینان

527

صفر ( )ZDبه حداک ر برساند .درواقع از دیدگاه بیمار خوب
چنین پزشکی خوب دیده میشود؛ بنابراین مفیتفوان بفه او
اعتماد کرد و درمان را ادامه داد؛ درحالیکه کمترین عایدی
را بهدست می آورد ،اما پزشفك بیشفترین عایفدی را کسفب
میکند .در این حالت به  9نزدیك میشود و و به
صفر نزدیك میشوند .نیز به  9نزدیفك شفده و شفرایط
کنترل قوی راهبرد پزشك روی عایدی بیمار برقرار میشود.
نتیجهگیری 

بیمارهای صعب العالج در هفر جامعفهای وجفود دارنفد .اگفر
فردی دچار یکی از چنین بیمفاریهفایی شفود ،بایفد بفرای
جلوگیری از شدت بیماری و افزایش هزینۀ درمان به پزشك
متخص مراجعفه و بفه دسفتورات وی عمفل کفرد ،امفا در
صفورتی کففه پففس از زمففانی معفین بهبففودی حاصففل نشففد،
پیشنهاد میشفود بفه متخصف دیگفری مراجعفه شفود تفا
انمینان الزم به درمان صحی بهوجود آید و زیان جسمی و
مففالی بیشففتری حاصففل نشففود .بففهمنظففور جلففوگیری از
سوءاستفادۀ برخی پزشفکان از بیمفاران بفرای کسفب سفود
بیشتر ،برنامۀ پزشك خانواده میتواند بسیار مفؤثر باشفد .در
این برنامه ،برای هر محله یا تعفدادی خفانواده یفك پزشفك
مورد اعتماد خانوادهها تعیین میشود که میتواند در مواقفع
حساس مشاورۀ الزم درمورد بیماری و نوع درمفان آن را بفه
بیمار ارائه دهد.
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